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Campers

De nieuwe X-Cursion Van EDITION [PEPPER] op VW T6.1 chassis. 

Extravagant? Nee, de X-Cursion Van is een echte WEINSBERG en toch heel anders. Het Extravagant? Nee, de X-Cursion Van is een echte WEINSBERG en toch heel anders. Het 
is de eerste WEINSBERG op VW-basis - van buiten verbazingwekkend compact, van is de eerste WEINSBERG op VW-basis - van buiten verbazingwekkend compact, van 
binnen helemaal opnieuw uitgedacht. Hij combineert buitengewone kenmerken, uit-binnen helemaal opnieuw uitgedacht. Hij combineert buitengewone kenmerken, uit-
nodigend comfort en maximaal rijplezier. Kortom: de X-Cursion Van laat zien hoe het nodigend comfort en maximaal rijplezier. Kortom: de X-Cursion Van laat zien hoe het 
comfort van een grote camper in nieuwe compacte afmetingen kan worden verpakt.comfort van een grote camper in nieuwe compacte afmetingen kan worden verpakt.

Meer informatie:Meer informatie:  weinsberg.com/de-nieuwe-xcursion-be weinsberg.com/de-nieuwe-xcursion-be 

€ 79.500,–VANAF

Tot wel € 18.405,–* prijsvoordeel

X-TRAVAGANT.
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X-Cursion Van EDITION

HIGHLIGHTS X-CURSION VAN

Met de voertuigconfigurator  
kan je jouw individuele X-Cursion 
Van EDITION [PEPPER] 
configureren.
configurator.weinsberg.com/be

Configurator  

Ruime dinette met 
genoeg ruimte om te 
blijven natafelen.

Nieuw ontwikkelde  
face-2-face zitgroep voor 
maximaal zes personen.

VOLWAARDIGE
GARAGE ACHTERIN.

BIJZONDER
ZITCOMFORT.

De garage achterin in de 500 MQ biedt voldoende opbergru-
imte voor kampeerspullen, sportuitrusting of andere bagage. 
Dankzij de grote deur, is deze gemakkelijk toegankelijk.

Ergonomisch gevormd dashboard met 
navigatie en veel intelligente assistent-
systemen – hier in de 500 MQ.

NIEUW

UITNODIGENDE
WOONRUIMTE.
Of je nu kookt of ontspant, in 
de X-Cursion Van  heb je alle 
ruimte om te bewegen en te 
genieten – hier in de 500 LT.

2 unieke en innovatieve  
indelingsvarianten

Basisvoertuig VW T6.1 met  
5.88 meter voertuig lengte

Intelligente rijassistent 
systemen

Optioneel verkrijgbaar  
Easy-Move bed

Zwenkbad en face-2-face  
zitgroep in de 500 LT

Volwaardige garage achterin en 
multifunctionele toiletruimte 
in de 500 MQ

Geweldige rijdynamiek

Compacte buitenafmetingen 
en 2 meter binnenbreedte

Hoogwaardig  
exterieur ontwerp

2



ONDERHOUD EN VERZORGINGSLAPEN

Het Easy-Move bed is opti-
oneel ook  als éénpersoonsbed 
verkrijgbaar voor slechts één 
extra slaapplaats en maximale 
bewegingsvrijheid met neerge-
klapt  bed.

MULTIFUNCTIONELE
FLEXIBELE BADKAMER.

Super praktisch: het innovatieve 
Easy-Move bed eenvoudig naar 
beneden klappen, en je hebt een 
tweede,  comfortabel ligvlak voor 
maximaal twee extra personen 
gecreëerd – hier in de  500 LT. 

Innovatief. Wanneer de douche in de bovenste stand 
geschoven is, beschik je over een volwaardige doucheca-
bine met vouwwand en  stahoogte van 1,90 meter. Of in 
slaap- of douchestand – het toilet is altijd toegankelijk 
en bruikbaar.

Ruimtebesparend. De in hoogte verstelbare douche in 
de 500 MQ kan eenvoudig omhoog worden geschoven, 
het matras wordt dan opzij geklapt.
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Comfortabel. Als de douche niet nodig is,
komt er ruimte vrij voor een royaal bed achterin met 
een liglengte van 2 meter.

Volledig nieuw ontwikkeld:
Royale ligruimte of complete badkamer 
dankzij de compacte indeling van de ruimte.

EASY-MOVE
BED. 

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

3 



* Uw voordeel t.o.v. de individuele opties.

De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Genoemde consumentenprijzen 
zijn all-in prijzen incl. 21 % BTW en incl. transport (fabriek -dealer), rijklaar zetten, keuring 
en homologatie.

Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader van 
de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel 
voor de klant hebben.
 Lees s.v.p. ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel 
over gewichten, beladingsmogelijkheden en toleranties alsmede de informatie over de 
standaarduitrusting en de details van de optionele uitrusting van het actiemodel (incl.
gewichtsgegevens).
 De meegeleverde opties verhogen de massa van het standaard voertuig Vergelijkingsmodel: 
WEINSBERG X-Cursion Van 500 MQ en 500 LT op VW T6.1 Drukfouten en vergissingen zijn 
voorbehouden.
Soortgelijke afbeeldingen. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet zijn 
opgenomen in de standaarduitrusting en kunnen tegen meerprijs worden besteld (optioneel 
verkrijgbaar) en zijn in sommige gevallen ook uitrustingskenmerken van prototypen/studie-/
landvarianten studie/land varianten die niet overeenkomen met de standaarduitrusting en die 
ook niet bestelbaar zijn als optioneel verkrijgbaar.

** Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat 
geneesmiddelen die alleen bij een apotheek kunnen worden gekocht. De voucher kan dus 
alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKitpostorderapotheek op www.medikit.
shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

Stand 09/22

FACE-2-FACE
ZITGROEP

MULTIFUNCTIONELE,
FLEXIBELE BADKAMER

Standaarduitvoering inclusief onderstaande opties:
224155 VW T6.1 2.800 kg 110 kW/150 pk, automatische versnellingsbak
224141 Toegestane maximum massa van 2.800 kg naar 3.200 kg
224153 Ophanging en demping met verhoogde belasting op de vooras, versterkte stabilisatoren 
224129 Voorbumper voertuig kleur gelakt
224131 17" lichtmetalen velgen devonport
224133 Airconditioning met handbediening in de cabine
224134 Multifunctioneel display "Premium" met meerkleurendisplay
224135 Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks)
201789 Hoogwaardige cabinestoebekleding in WEINSBERG design
224137 Cabinestoelen met stoelverwarming
224138 Verduistering voor- en zijramen cabine
224140 Noodrem assistent
224142 Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzer
224176 Vermoeidheidsherkenning
224143 Grootlichtassistent "Light Assist"
224058 Ruitenwisser met intervalschakelaar en regensensor en automatische grootlichtschakeling
224144 Bandendruk indicator
224145 Mistlampen incl. bochtverlichting
224065 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
224147 Grootlicht in LED
224152 LED dagrijverlichting
224150 Verwarmde ruitensproeiers en sproeiervloeistof niveau-indicator
224148 Navigatiesysteem "Discover Media" inclusief "Streaming & Internet"
224167 Voorbereiding voor "We Connect" en "We Connect Plus"
251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
224149 Inductie oplaadstation
100602 Hordeur
100526-33 Garagedeur 55 x 110 cm, links
551778-01 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met hor en verduistering, helder met verlichting (voor)
101721 Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en verduistering, voorin
552335-14 Bekledingsstof keuze: MALABAR

550660-08 COZY HOME EDITION [PEPPER] pakket bestaande uit 2 deco kussens, 
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
452718-01 Waterfiltersysteem "bluuwater"
251949-09 USB stopcontact achterin (1 stuk) (500 MQ)
252524 Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad
250072-06 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
253568-01 27" SMART TV met HD-tuner incl. houder

952823 MediKit voucher**: voucher voor een exclusieve EHBO-set (inclusief wondspray, 
desinfecterende spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen)

953757-01 silwyREADY
224185 Cabine in tweekleurig design wit / ascot grijs
103551-05 Speciale bestickering EDITION [PEPPER]
500892-01 Luifel 305 x 250 cm, antraciet

Actieprijs X-Cursion Van 500 MQ EDITION [PEPPER]     79.500 €
Besparing*        18.405  €

Actieprijs X-Cursion Van 500 LT EDITION [PEPPER]     79.500 €
Besparing*         17.869  €
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Geweldige bioscoop: 27" Smart TV.

Duurzaam: De exclusieve Active-Line
bekledingsstof MALBAR in kunstleder/stof-
combinatie en speciale decoratieve bestikking.

Mooie uitstraling: 17" lichtmetalen 
velgen. Een echte blikvanger.

500 LT

500 MQ


